Tedaviler - saç bak?m? - HALONIS
REBUILDER EVR?M
SAÇ RESTORASYON EVR?M

marco@cpmmonouso.com
+39 0331 1706328

REBUILDER EVR?M
SAÇ RESTORASYON EVR?M

• daha fazla vücut ve daha fazla hacim
• hemen etkisi
• uzun ömürlü
REBUILDER evrim yeni bir ???k ver saça için kullan?lan bir tedavi yöntemidir., Ama
asl?nda' "Botoks saç için" hemen ça??rd? tedavi söz konusu içerir, di?er maddeler
aras?nda toksin. K?r?lgan ve hasarl?, ile belirli aktif maddeler ile ya?lanma kar??t? ve
restoratif' kuru saç tedavisi için tasarlanm?? maddelerin sinerjik eylemlerle saç yap?s?
üzerinde hareket edebilir:
-Seramidler ba? ve restoratif eylem;
keratin daha fazla esneklik ve esneklik için;
-kollajen nemlendirici eylem;
-hyaluronik asit saça sesi ve kuvvet vermek;
-F?st?k ya?? güçlü Anti-Ageing özelli?i ile.
Bu kar???m? saç parlak için ölçekler uyum bulmak kolay ve tam gövdeli yapar, hemen
"yeniden".
• TEKN?K TEDAV? SALON
BASIC ?ampuan pH 9
Formulates sonraki tedavi (Botox etkisi losyon); emilimini kolayla?t?rmak için saç ölçekleri
açmak için temel pH (pH 9) yard?mc? olur zengin gücü ve doku için saç getirmek için etkin
ilkeler yard?mc? olur.
BOTOKS ETK?S? LOSYON
Yüksek yeniden yap?lanma ve eylem Yenileyici aktif maddeler belirli losyon zengin, saçlar
Botoks etkisi olan sinerjistik eylem olu?turur: kök getiriyor, parlakl?k ve yumu?akl?k; saç
daha dolgun ve uyumlu tüm görünür.
kit kullan?m? yöntemi:
-YIKAMA SAÇ ?AMPUANI TABANI ?LE;
-LOSYON BOTULINUM etkisi haz?rlamak: losyon flacon içinde ?effaf ve s?v? ürün 15 ° C;
alt?ndaki s?cakl?klarda kristalize e?ilimindedir çünkü emin olun Bu durumda, phial birkaç
dakika boyunca s?cak su bir kase içinde kristalleri tam da??lmas?na kadar b?rak?n sonra
?u ad?mlar? izleyin:
• UZUN saçlar için: özel bir Da??t?c? 10 ml losyon ürün Botoks etkisi ile al?n ve 30 ml su
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birle?tiremezsiniz. ?yice kar??t?r?n.
• KISA saçlar için: ayn? haz?rl?k ama 15 ml su ve 5 ml losyon ürün Botoks etkisi ile.
Botoks etkisi losyon (yukar?da aç?kland??? gibi haz?rlanm??) uygulama. 4 bölümlere saç
ve 3 cm tellerinin f?rça ile ürün uygulay?n. Üzerinde 15 dakika bekletin. Is? uygulayarak
eylem yo?unla?t?rmaya (lamba, saç kurutma makinesi).
H?zl? bir ?ekilde so?uk su ile durulay?n. Saç kurutma makinesi ve f?rça ile kurutma için
devam edin. Plaka ?öyle geçmektedir: 180° - 210° ince saçlar için büyük saç.
Ambalaj: -temel pH ?ampuan 9 500 ml ?i?e.
-Losyon dispanser BOTULINUM etkisi ile 50 ml ?i?e.
• BAKIM TEDAV?S?
BAKIM ?AMPUANI
?ampuan formüle keratin ve hyaluronik asit ile yap?lan gösteride besleyici ve restoratif
tedavi daha uzun tutmaya yard?mc? olur; bir iyilik ve yumu?ama ve klima tutar saç ipeksi
ve parlak bir performans sergiliyor.
KORUMA maskesi (pH 4)
Yumu?ak emülsiyon ve yumu?ak Anti-bukle saç kremi ve eylem; onun dü?ük pH
tamamlamak ve uzun süre muhafaza taraf?ndan ölçekler aras?nda uyum sa?lamak için
ideal reacidifying eylem salonda tedavinin etkisi verir.
Ambalaj: -bak?m ?ampuan? 250 ml; ?i?e
Maske 200 ml kavanoz tutmak.
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